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(نشاط، تعامل فرد و محیط)طراحی مرکز هنر و همایش هاي مردمی با رویکرد پایداري و معماري سبز اصالحاشتهاردي زهرا951101001

طراحی ساختمان اداري با رویکرد ارائه یک چارچوب مناسب به منظور بهبود نماي ساختمان بر اساس استفاده از حداکثر نور روز در مرحله اولیه طراحیاصالحبهزاد مینا951101005

طراحی مرکز تحقیقات انرژي با رویکرد پارامتریک اصالحپدرام نجف قلی951101006

طراحی داینامیک مجتمع سینمایی و تجاري با رویکرد افزایش تعامالت انساناصالحپوردیان مارال951101007

طراحی برج تجارت جهانی فردوسی، با رویکرد بهینه یابی انرژي و طراحی پارامتریکاصالحتجلی محمدجواد951101008

(استفاده براي عملکرد هاي متفاوت)طراحی سازه هاي موقت انعطاف پذیر مقاوم و متحرک با رویکرد تکنولوژي و الهام از طبیعت اصالححسن زاده خاطره951101013

موزه انرژياصالححسین پورشاهماربیگلو سیامک951101014

طرح توسعه بازار شهري ترکیب سنتی و مدرنیته همراه با تعامل اجتماعیاصالححضرتی مهسا951101015

کانون خودشناسی و تحقق خویشتن با رویکرد آموزش محورتصویبخاموشی مهسا951101016

طراحی مدرسه ابتدایی دخترانه با رویکرد ارتقاي سطح معماري پایدار بر اساس ارائه الگویی به منظور حداکثر کردن میزان دریافت روشنایی روزتصویبخداحامی یاسمن951101017

BIMطراحی مرکز تجارت جهانی بر اساس معیارهاي پایدار با رویکرد تصویبدولت ابادي دانیال951101019

طراحی پایدار مجموعه مسکونی با رویکرد معماري انعطاف پذیر اصالحزینالی پگاه951101022

طراحی یک واحد تجاري:   مطالعه مورديBIM با رویکرد مدلسازي اطالعات ساختمانی Leanارائه الگویی به منظور ارتقاي روند طراحی معماري بر پایه اصول تصویبسیف سیاوش951101023

باغ موزه گیاه شناسیتصویبصابري قمی محیا951101024

باغ با رویکرد بومی سازي و ایجاد پاتوق- طراحی هتل اصالح*عالم زاده پدرام951101026

طراحی هتل بین المللی تهران در اراضی عباس آباد با رویکرد هوشمندسازي و ارتقاي بهره وري انرژياصالحعالی نژاد نیما951101027

طراحی مجتمع ورزشی تفریحی با رویکرد فضاهاي تعاملی معلولیناصالحقوانلو نرگس951101030

(کودک، خانه، بم)طراحی خانه کودکان بازمانده با رویکرد روانشناختی و همساز با اقلیم در بم کرمان اصالحکوزه پور یاسمن951101033

توریستی با توجه به حفظ میراث طبیعی با رویکرد اکوتوریسم- طراحی مجموعه گردشگري اصالحلشگري مژده951101034

طراحی مجتمع مسکونی روستایی جلگه مرکزي گیالن بر اساس استاندارد لیداصالحمحبی بازارده محمد951101036

951 ارشد مهندسي معماری 



(آب سروده حیات)طراحی مکانی براي فهم و درک آب با استفاده از هولوگرافیک با رویکرد تعامل با زمینه تاریخی و جغرافیایی زاینده رود اصالحمریخی پور سپیده951101037

خانه سالخوردگان هنر با رویکرد انسان محورتصویبموسوي سیده افسانه951101039

طراحی برج اداري با رویکرد پایداري به کمک نماي هوشمنداصالحمیرزایی شیوا951101040

موزه خودشناسی براساس نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برناصالحهوشیاري عادله951101041

BIM با استفاده از مدلسازي ZEBطراحی برج اداري با رویکرد اصالحویسی فاطمه951101043

طراحی مجتمع زیستی با رویکرد ارتقاي الگوي مصرف انرژياصالحیزدانی الناز951101044

گسترش موزه ایران باستان دوره اسالمی اصالحقجاوند فاطمه951101045

(قدمگاه مرگ)طراحی مکاشفه گاه با محوریت مرگ تصویبفراهانی محمد951101046

طراحی مجتمع اداري تجاري با رویکرد تنظیم و بهبود انرژي خورشیدي بوسیله نماي هوشمند پایدارتصویبرضایی امیرحسین951101047
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مدرسه معماري با الگوبرداري از ساختار مرجان هاي دریایی در طراحیاصالحارجمند مهشاد951102001

طراحی مجتمع توریستی تفریحی در کویر با الهام از علوم زیستیاصالحاقاعلیخانی حلیه951102003

طراحی مجموعه چند عملکردي با رویکرد بیونیک و تمرکز بر روي کاهش آلودگی هواتصویبجوهري مریم951102009

مرکز مطالعات گیاه شناسی در شهر محالت با ساختار باز و بسته شونده و الگوبرداري از گیاهان فتوناستیکاصالحچهریان راضیه951102010

خانه موسیقی همراه با سراي کودکان کار موسیقی دان با رویکرد الهام از صداها در طبیعتتصویبخوش بخت سودابه951102012

مجتمع تجاري بلند مرتبه با رویکرد نماي تعاملیاصالحدانشی کهن کاظم951102016

طراحی ساختمان بلند اداري تجاري با رویکرد بهینه سازي سازهاصالحرحیمی پیمان951102017

(ساختمان اداري: نمونه موردي)طراحی نماي پویا بر اساس حداکثري و بهینه از نور طبیعی تصویبرحیمی مازیار951102018

951 ارشد تکنولوژی بايونیک 



( دوبی2020غرفه ایران در اکسپو : طراحی)طراحی پوسته هوشمند در پاسخ به محیط خارج با مطالعه فیزیولوژي جانوران بیابانی اصالحرفیعی مریم951102020

طراحی ساختمان بلند مرتبه با الگوبرداري از ساختار موجودات زنده در طراحی نماي هوشمندتصویبرییس رضایی امنه951102021

مجتمع تفریحی گردشگري پایدار اقلیم معتدل دریاي مازندران با الهام از مصالح و ساختار اکوسیستم انسانی بستر طرحاصالحسعیدي سعید951102023

طراحی مرکز روانپزشکی با رویکرد معماري سبزاصالحشمسی سمانه951102024

طراحی آسایشگاه روانی با رویکرد تاثیر هندسه فراکتال بر سالمتی و روند درمانتصویبشهیدي امیررضا951102025

بهره گیري از الگوهاي زیستی در طراحی فضاهاي تفریحی اقامتی ساحل چابهار با استفاده از ساختارهاي باز و بسته شونده در طبیعتاصالحصدیقی نوري نیلوفر951102026

طراحی کمپ زیستی آسایشی با الهام از طبیعت در زمینه تناسب ماده و تکنیک ساختاصالحصمدي ساغر951102027

طراحی مجموعه اداري تجاري با رویکرد بهینه سازي در ساخت با الگوبرداري از استخوان هاي اسکلت بدن انساناصالحصیادزیدانلو فاطمه951102028

(پرنده بهشتی)مرکز تحقیقات و فناوري معماري با پوسته تغییر پذیر و الهام از مکانیزم گل استرلیزیا تصویبعالی نژاد سپیده951102030

پالزاي رسانه اي به کمک قارچ هاي مایکوریزا- طرح تبدیل پارک الله به پارک اصالحفهیمی مقدم امین951102034 

مجموعه رفاهی تفریحی با رویکرد معماري پایدار و اهام از گیاه بامبو اصالحکریمی هاجر951102038

ارائه مدلی براي طراحان مسترپالن شهرها با الگوگیري از بدن انسان و پیشنهاد طرح جامع شهرهاي آینده و ساختماناصالحمجد رضا951102039

طراحی هتل جنگل در چالوس با سقف باز و بسته شونده با الگوبرداري از طبیعت محیط تصویبمیردارکرمی سینا951102043

طراحی پوسته جهت جمع آوري آب باران با الهام از طبیعت در جهت توسعه کشاورزي عمودي در ساختمان هااصالحمیرصادقی سیده مهدیس951102045
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طراحی نمایشگاه علوم و تکنولوژي هاي نوین با رویکرد معماري هوشمنداصالحاحمدنیا مریم951103001

کاربرد هوش مصنوعی در فرآیند طراحی معماري یک ساختمان آموزشی در تهراناصالحبراهیمی فرهاد951103002

طراحی مرکز تجاري با رویکرد استفاده از واقعیت مجازي اصالحپاکباز مهربد951103004

کاربرد تکنولوژي اینترنت اشیا با رویکرد بهینه سازي فضاهاي چندمنظوره در طراحی ساختمان اداري هوشمند در پارک فناوري پردیستصویبجاویدي شفق951103006

به کمک مدلسازي کامپیوتري (طبقه امن+ پله )طراحی ساختمان بلند اداري با توجه به عناصر تخلیه تصویبجعفري پور نادر951103007

طراحی اقامتگاه موقت توسط سازه هاي تغییر پذیر با رویکرد تکنیک اوریگامیاصالحدزیانیان هدایت951103010

طراحی ساختمان بلند اداري با رویکرد بهینه سازي تهویه طبیعی از طریق نماي دو پوستهتصویبذکریاپوررودباري زهرا951103012

طراحی یک سکونتگاه با قابلیت اجرا در اجرام خاکی منظومه شمسی با استفاده از طراحی مدوالر با مدول هاي رشدکننده و هوشمند و ساخت دیجیتالتصویبرشیدزاده ژینا951103013

طراحی پایانه مسافري با فرم یابی سازه بر اساس نیروهاي وارده با الگوگیري از طبیعتاصالحرفیع نیا فاطمه951103014

طراحی جداره هاي تطبیق پذیر در ساختمان هاي بلند با رویکرد انرژياصالحزارعی مجتبی951103018

طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد پایداري با بکارگیري معماري پارامتریکاصالحزیالیی بهار951103019

طراحی مرکز نمایشگاهی با رویکرد بهینه سازي فرم و سازهاصالحسخدري سعید951103020

طراحی سقف متحرک مججموعه ورزش هاي آبی با رویکرد بهینه سازي سازه اياصالحشعبانی راوري نیلوفر951103021

طراحی بازارهاي محلی با رویکرد اجزاي جابجا شونده براي تبدیل به فضاهاي عمومی و نیمه عمومیتصویبشقایی فالح نگار951103022

طراحی مجتمع مسکونی پایدار با رویکرد پیش ساختگی دیجیتالاصالحشهامت مهرداد951103024

طراحی پارامتریک پوسته هاي هوشمند با استفاده از الگوهاي تعاملی و پاسخگو برگرفته از بیعت و طراحی مرکز فناوري هاي نوین و پژوهش علوم در مشهداصالحطاهري محدثه951103026

فرهنگی با رویکرد دیجیتال در شهر تهران- طراحی یک فضاي تجاري تصویبقادري احسان951103029

951 ارشد تکنولوژی ديجیتال 



طراحی پارامتریک پوسته هوشمند با استفاده از الگوي تعاملی و پاسخگو براي یک فضاي تجارياصالحقایمی گرگري رامین951103030

طراحی پاویون چند منظوره هوشمند با سازه تغییرپذیر پاسخگو به صوتاصالحکریمی زهرا951103032

نما پاسخگو به منظور بهینه سازي استفاده از حداکثر نور طبیعی/ طراحی ساختمان اداري با رویکرد طراحی پوسته اصالحمحمدي مرجان951103034

طراحی سکونتگاه موقت در کویر با پرینت سه بعدي خاک در سایتتصویبمرتضوي عمید951103035

طراحی ساختمان بلند هوشمند باز و بسته شونده بر اساس سرعت باد و میزان تابش خورشیداصالحمقدم شیدا951103036

طراحی کتابخانه با رویکرد کنترل نور طبیعی توسط پوسته هوشمنداصالحمهدوي میاندشتی مهرناز951103037

 با رویکرد پایداري محیطیBIMطراحی مجتمع تجاري چندمنظوره بر مبناي تصویبمیرپناهی محمدوحید951103039

به کمک مدلسازي کامپیوتري (آسانسور، طبقه امن)طراحی ساختمان اداري بلند با توجه به عناصر خروج تصویبمیرصدرایی ارسالن951103040

(اقلیمی، اقتصادي، اجتماعی)طراحی مسکن جمعی با رویکرد انعطاف پذیري اصالحنوروزي حامد951103042

طراحی ساختمان بلندمرتبه اداري تجاري با هدف هوشمنسازي جداره ها در پاسخ به تعامالت محیطی در شهر تهرانتصویبهمتی فاطمه951103043

"مورد خاص ساختمان چندعملکردي تجاري اداري هتل در تهران"بهینه سازي فرم در طراحی ساختمان بلندمرتبه با رویکرد بهینه سازي فرم در مقابل باد اصالحیاس یاسمن951103044
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بازسازي و تغییر کاربري بناي مسکونی به موزه جنگ در بوارده آبادانتصویبابخوخیراباد کاوه951104001

طراحی داخلی کانون آفرینش هاي هنري و فرهنگی کودکان و نوجوانان کار استاد نادر اردالنتصویباذین مایده951104002

طراحی داخلی خانه فرهنگ و هنر در کاشانتصویباکبري مرضیه951104005

BMWطراحی داخلی نمایشگاه خودرو تصویبامیدوار غزال951104006

طراحی داخلی بخش فرهنگی تفریحی بیمارستان کودکان سرطانی محکتصویبتیموري محیا951104011

951 ارشد معماری داخلي 



طراحی داخلی کافه گلتصویبجعفري پرناز951104012

طراحی داخلی کافه کتاب به مثابه یک پاتوق فرهنگیتصویبحاجی مهدي شیوا951104013

طراحی داخلی فروشگاه آدیداس شعبه پاالدیوم با بررسی ویژگی هاي فیزیکی، رفتاري و روحی انسان و ویژگی هاي تکنولوژي برندتصویبحسن زاده گرمه الناز951104014

طراحی داخلی موزه سنگ نگاره هاي تیمرهتصویبزنگنه مریم951104017

طراحی داخلی فروشگاه عینک طبی و آفتابی در تهرانتصویبزینلی مهال951104018

نمایشگاه گلتصویبساعی دهقان فاطمه951104019

طراحی داخلی پیش دبستانی با رویکرد خالقانه محورتصویبسعادتمندهریس ایدا951104020

طراحی داخلی فروشگاه تجهیزات ایمنی آتش نشانی با رعایت الزامات سازمان آتش نشانیتصویبشیرپوراصل زهرا951104022

طراحی داخلی کافه گالري هنرمندانتصویبصفري سپیده951104024

طراحی داخلی فروشگاه جواهرات در تهرانتصویبمحسنی مهتاب951104035

طراحی داخلی گالري گبه در دفتر حزب تمدن اسالمیتصویبمرتضوي سارا951104037

طراحی داخلی تغییر کاربري کاروانسراي شاه عباسی کرج به مرکز فرهنگی و هنريتصویبنظري اینانلو منا951104041

بهسازي و طراحی داخلی کافه نادريتصویبیزدانی کهنه شهري سارا951104044

طراحی فضاي رویداد براي با هم بودنتصویبحاجی مختاري مجید951104046
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طراحی مجتمع مسکونی با پوسته تطبیق پذیر با تغییرات حرارتی در اقلیم معتدل و مرطوب بر اساس حرکت برگ هاي گیاه سوبابلتصویبتبرایی راحمه951105013

 و بهره گیري از روش آبیاري اکواپونیک PBRطراحی باغ عمودي گیاهشناسی همساز با طبیعت در اقلیم گرم و خشک، با تلفیق با جدار اصالحسجادي ساروي هلیانه951105027

طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم سرد بر اساس نسبت سطح به حجم مواد تغییر فاز دهنده با فواصل مناسب در جداره هاي کدر ساختماناصالحسیفی زهره951105030

طراحی مجتمع مسکونی بر اساس تعیین ضوابط ضریب بهینه انتقال حرارت پوسته در تهراناصالحعامري مهدیه951105031

LEED و طراحی مجتمع مسکونی در تهران بر اساس این انطباق در سطح نشان طال در LEEDانطباق معماري ایرانی و شاخصه هاي اصالحعبادي سارا951105032

شهر کرج: طراحی ساختمان اداري و بررسی کاهش اثر گرادیان دما در نورگیرهاي داخلی، نمونه موردياصالحفقیهی فاطمه951105036

در شهر تهران (واکنشگرا)طراحی یک ساختمان اداري با نماي پاسخده اصالحقاسمی اویشن951105038

دشت سوسن- طراحی کمپ هاي فصلی با هدف کاهش تولید ضایعات در استان خوزستان اصالحمیر الهام951105042

طراحی مسکن سفارشی انبوه پایدار ایرانتصویبشیخ انصاري ایمان951105046

951 ارشد انرژی معماری 



عنوان پايان نامه  نتیجه نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي

بهره گیري از مدلسازي اطالعات ساختمان به منظور بهبود عملکرد سیستم توزیع و مصرف مصالح ساختمانیتصویباحمدزاده عمید سولماز951106001

ارائه چارچوبی به منظور بهبود فرآیند مدیریت ارتباطات ذینفعان با استفاده از مدلسازي اطالعات ساختتصویبامانی ادیب951106003

تصویبپیکانو علی951106008

PMBOKتعریف ابعاد گوناگون یک پروژه همزیستی صنعتی در یک منطقه صنعتی کشور، همراه با مطالعات امکانسنجی و برنامه ریزي اجرایی مربوطه در قالب فرایندهاي تصویبرمزي فاطمه951106021

بهبود مدیریت هزینه در پروژه هاي ساختمانی بوسیله مدلسازي اطالعات ساختمان با رویکرد کنترل موجوديتصویبزمانی زاده نجاري عسل951106025

بهینه سازي زمان و هزینه در مسئله حمل و نقل هوشمند در پروژه هاي ساخت با رویکرد مدیریت ریسک هاي محیطیتصویبسعادت ارکان نجد سحر951106027

مدیریت بهینه و پایدار تخریب در پروژه هاي ساخت به منظور کاهش ضایعات زیست محیطی تصویبسوهانی حوریه951106029

تحلیل ریسک هاي ذینفعان براي استفاده از اصول توسعه پایدار در ساخت مسکنتصویبشهابی سیده زهرا951106032

LEEDبا توجه به معیارهاي  (EA)ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی و بهبود پایداري ساختمان با استفاده از مدلسازي اطالعات ساختمانی براساس شاخص انرژي و جوي تصویبصبوري سحر951106033

real-timeارتقاي روش هاي ارزیابی ساختمان ها و امالک تجاري بر مبناي استفاده از نور مجازي تصویبعباس پورزاویه سیدعلی951106034

(BIM) سیگما با رویکرد مدلسازي اطالعات ساختمان 6ارائه چارچوبی به منظور افزایش یکپارچگی پروژه و کاهش هزینه دوره ساخت با استفاده از تکنیک تصویبنقی ساناز951106042

 و شکبه عصبی مصنوعیBIMارائه چارچوبی جهت بهبود الگوي حاکم بر مصرف انرژي در ساختمان هاي مسکونی بر مبناي استفاده از  تصویبنوروزي فرانک951106044

951 ارشد مديريت پروژه 



عنوان پايان نامه  نتیجه نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي

(چندمنظوره)کاخ نیاوران با امکان انتخاب رفتارهاي چندگانه - طراحی شهري محور ارتباط کاخ سعادت آباد تصویباحمدي شالمایی مژگان951107001

 تهران، با رویکرد زمینه گرایی12طراحی فضاي شهري مبتنی بر هم پیوندي ساختاري در منطقه اصالحبهرام پوري اذین951107003

بازطراحی خیابان پرستویی محله شوش در جهت ارتقاي امنیت فضاهاي عمومیاصالحبهمنی محدثه951107004

بازآفرینی مرکز محله همه شمول با تاکید بر آسایش سالمندان/ شهر سالمند اصالحپورفرزاد فرنوش951107005

طراحی واحد همسایگی با شیوه پارامتریک با الگوگیري از بافت سنتی شهر یزداصالحتخمیري هدیه951107006

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی و حس تعلق در شهر زاهداناصالحدهقانی محمد951107008

(شهر آفتاب: نمونه موردي)طراحی سکونتگاه هاي شهرک علم و فناوري اصالحرحمنی مرجان951107010

میدان توپخانه تهران و اراضی پیرامونی: ساماندهی و احیاي فضاهاي شهري تاریخی با رویکرد توسعه گردشگري، نمونه موردياصالحرنجبرشورابی مایده951107013

مکانی حاشیه رودخانه هاي شهري با رویکرد توسعه گردشگري، نمونه موردي شهرستان پلدختر- ساماندهی فضاي اصالحزینی وند یاسین951107015

طراحی نوار ساحلی و اسکله جزیره هرمز با رویکرد پایداري زیست محیطیاصالحسراجی ایمانه951107016

طراحی گذر هنر؛ مبتنی بر آفرینش معناي شهر و شهروندي با تکیه بر هنر خیابانیاصالحسلطانی بخش سمیرا951107017

(مطالعه و بررسی روي محله نیاوران، پارک نیاوران و محدوده فرهنگسرا)بررسی الگوهاي رفتاري جنسیتی در مراکز شهري و مکان هاي عمومی اصالحسلمان صفت غزاله951107018

(تهران: مطالعه موردي)در ارائه الگوي بهینه رشد و توسعه شهري  (UIM)نقش مدلسازي اطالعات شهري اصالحشیري ندا951107020

نقش جنسیت در ادراک محیط، نمونه موردي میدان حسن آباداصالحصالحی ارم ساداتی عاطفه951107021

فراغتی از تئاتر شهر تا تاالر وحدت، باتاکید بر هم پیوندي فضایی- طراحی محور فرهنگی اصالحضرغامی علی اباد پرستو951107023

طراحی فضاي شهري در شهر کرج: معیارهاي طراحی شهري انسان گرا از نظریه تا عملاصالحغالمی دهقی ریحانه951107026

ساماندهی، احیا و باز طراحی بافت فرسوده خیابان مدرس شهر کرمانشاه جهت تقویت هویت تاریخی شهر کرمانشاهاصالحفرهادي فردین951107027

951 ارشد طراحي شهری 



نامکان ها، تجدید حیات شهري و ترمینال غرباصالحفهیم پور سارا951107028

(نمونه موردي شهر تهران محور مولوي)تدوین راهنماي طراحی جداره شهري با الگوپذیري از جداره هاي واجد ارزش تصویبقلیچی مریم951107029

(نمونه موردي شهر قزوین)تقویت نقش ملی و فراملی یک شهر از طریق ارتقاي کیفیت عرصه  عمومی تصویبقیدر لیال951107030

(محله ابیوردي شیراز: نمونه موردي)بازآفرینی فضاهاي عمومی شهر با رویکرد ارتقاي کیفیت زیست پذیري تصویبکریم اقایی میترا951107031

 بافت تاریخی شهر اردکان1/4 به همراه طراحی موردي محله اي محدوده 1394 و 1389 بافت بین سالهاي 1/4مقایسه تطبیقی اطالعات پایش بافت تاریخی داخل حصار اردکان در اصالحگلشن نیر فاطمه951107035

(شهر سبزوار، بولوار شهرک توحید: نمونه موردي)تبیین شاخص هاي ارزیابی و ارائه راهکارهایی بمنظور ارتقا سطح رضایتمندي شهروندان از فضاهاي عمومی شهري باتاکید بر شاخص هاي فرهنگی و تاریخی تصویبمحمدیار مهناز951107036

شهرهاي سینمایی؛ بازنمایی شهرها بر اساس مولفه هاي سینماییاصالحمرعشی پور مریم سادات951107037

ساماندهی میدان تجریش در راستاي ارتقاي اجتماع پذیرياصالحمهري هنگامه951107042

طراحی منظر شهري با رویکرد رفتارگرایی بوم شناختی در شهر سمنانتصویبنیکوکار مرجان951107043

باز زنده سازي و باز آفرینی محله تاریخی عودالجان با رویکرد پایداري اجتماعیاصالحوفا نهال951107044

(محله پرستار: نمونه موردي)تبیین راهکارهاي ارتقاي حس تعلق در محالت شهر تهران تصویبحنیفی کیمیا951107045

(خیابان ولیعصر، حدفاصل جمهوري تا چهارراه ولیعصر: نمونه موردي)بازطراحی جداره هاي شهري با تاکید بر ارتقا گرافیک شهري تصویبکارگرفرد الهام951107046

معیارهاي طراحی منظر شهري متناسب با ابزار تکنولوژیک زندگی امروز و آیندهتصویبپور اسماعیل زاده طاهر952107007

عنوان پايان نامه  نتیجه نام خانوادگي و نامشماره دانشجويي

عوامل موثر بر وفاداري و ماندگاري نیروي انسانی در سازمان هاي پروژه محورتصویباحمدیان علی951110001

 واقع در تهران1نقش رویکردهاي مختلف تیم سازي در بهره وري پروژه هاي ساختمانی در شرکت هاي مرتبه تصویباسفی کلخوران الیاس951110002

طراحی ساختار بانک داده عملکرد زمانی پروژه و رویکرد تحلیل این بانک داده در شناسایی و رفع عوامل ایجاد تاخیر در پروژه هاي راهسازي ایرانتصویباسمعیلی ایرج951110003

(پروژه هاي عمرانی: مطالع موردي)تاثیر رویکرد نوین مدیریت دانش در حیطه اطالعات نامتقارن در فرایند توسعه منابع انسانی تصویبامرایی مهرشاد951110007

951 ارشد مهندسي و مديريت  



چالش و روش هاي تامین مالی پروژه هاي نفت و گازاصالحبذردفاعی شایان951110008

 در بهبود عملکرد پیمانکاران پروژه هاي ساختHSEمقایسه تاثیر چارچوب هاي مختلف مدیریت تصویبتوسلیان عباس951110010

 در فشرده سازي یا کاهش زمان پروژهBIMشناساي  قابلیت هاي تصویبحسینی گلبوس نگار951110014

نقش اطمینان از حفظ و ماندگاري پرسنل یک پروژه پس از اتمام آن، در افزایش انگیزش و بهره وري پرسنل شرکت هاي رتبه یک ساختمانی ایران واقع در تهرانتصویبخوشدل معصومه951110016

قیاس کارامدي استراتژي هاي پاسخ به دعاوي پیمانکاري در پروژه هاي عمرانیتصویبدمرچلی حسین951110017

پیشنهاد الگوي انتخاب روش اجراي پروژه با رویکرد کاهش دعاوي در صنعت ساختمانتصویبرئوف رحیمی مهسا951110018

سنجش میزان پایبندي مدیران پروژه هاي ساختمانی شرکت هاي رتبه یک به اخالق حرفه اي در تهران و تدوین پارپوب مناسب براي آنهاتصویبرجب پورنیکو ماهان951110020

 ساختمانی ایران1 در شرکت هاي رتبه EPCدر موفقیت پروژه هاي  (فرایند- حالت تسریع ) FAST-TRACK MOODنقش استراتژي تصویبرضاوند سعید951110022

نقش استراتژي هاي مختلف برون سپاري در پروژه هاي نفت و گاز در موفقیت پروژهتصویبسلطانی امیرحسین951110025

نقش مهارت هاي عمومی در موفقیت مدیران پروژه هاي ساختمانی شرکت هاي رتبه یک ایرانی در تهرانتصویبشکري اغمیونی محمد951110027

ارزیابی چگونگی تاثیر ذینفعان در مدیریت پروژه هاي نفت و گازياصالحشکري خلفه قشالقی میالد951110028

معرفی موانع اجراي فراگیر و الزام آور ساختمان هاي سبز توسط شهرداري تهرانتصویبفراهانی حسین951110031

نقش مدیریت ذینفعان در ارتقاي سطح بهره وري در پروژه هاي ساختمانی شرکت هاي رتبه یک ایرانتصویبفروغی مهیار951110033

منابع نیروي انسانی در پروژه هاي ساخت کشور (بهره وري)معرفی و بررسی استراتژي هاي افزایش ضریب کارایی تصویبکارگري اغمیونی ستاره951110035

ارائه الگوهاي نوین براي افزایش ایمنی پروژه هاي ساختمانی بر اساس مطالعات میدانی کالن پروژه هاي عمرانی ایرانتصویبمهدي زاده محمدرضا951110038

ارزیابی ریسک ها و چالش هاي تامین مالی انجام پروژه ها تحت قراردادهاي مبتنی بر عملکرد انرژي در ایرانتصویبنادري اقباشی حسین951110040

(JITمدل )کاربرد مدیریت تامین در موعد مقرر مصالح، تجهیزات و ماشیت آالت در پروژه هاي ساختمانی ایران تصویبنجات مهدي951110041

نقش برنامه ریزي و کنترل پروژه در مدیریت دعاوي پروژه هاي عمرانی به روش طرح و ساختتصویبنجفقلی صورتی سمیرا951110042

بازتعریف مفهوم و معیارهاي ارزش و نحوه اندازه گیري آن از منظر ذینفعان کلیدي پروژه و مدیریت آنهاتصویبوارثی مهدي951110043

(BIM)مدیریت زمان و هزینه تغییرات ناشی از عدم تطابق طراحی و ساخت توسط شرکت هاي پیمانکاري با بکارگیري مدلسازي اطالعات ساختمان تصویبتوانا علیرضا951110045


